KAJ MORAM VEDETI O SVOJI
NEPREMIČNINI ….
… pa tega ne morem prebrati v zakonih in predpisih?
Ali znamo z ravnati s svojo nepremičnino? To ne pomeni le nakupa ali
prodaje. Kaj se lahko zgodi, če spregledamo dogajanja v našem življenju, ki
vplivajo tudi na našo nepremičnino? Npr. sprememba priimka ob poroki
zahteva takojšnje ukrepanje. Večinoma smo krivci za nepravilno ravnanje z
nepremičnine lastniki sami, ki (ne) skrbimo zanjo.
Da se vam ne bi kdaj zgodil črn scenarij in bi zaradi neinformiranosti lahko
ostali brez nepremičnine, vas vabimo na delavnico o ravnanju z njimi.
Pridružite se nam

v sredo, 10. junija 2015, od 18. do 21. ure
v prostorih CDI Univerzuma, Grošljeva 4, Ljubljana
Predavateljica: Tatjana BRANK PEČKO, univ.dipl.soc.

Trajanje delavnice: 4 šolske ure
Cena delavnice: 33 ur z DDV. Gradivo je vključeno v ceno.
Informacije in prijave: CDI Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana
tel. 01/583-92-70
info@cdi-univerzum.si

OPIS DELAVNICE
Na delavnici bomo spoznali življenjske
primere iz prakse, za katere imetniki
nepremičnin ne bi niti pomislili, da so
škodljivi. Zaradi nepazljivosti se nam
lahko imetje celo izmuzne iz rok!
Dobili boste uporabne nasvete, kako
zaščititi sebe in svojo družino pred
posledicami nepravilnih informacij.
1. Če menite, da dokaj dobro poznate
zakone in vam zato ni treba nič več
storiti v zvezi z vašo nepremičnino, se
motite! Npr. napačen vpis GURS-a v
register nepremičnin morate popraviti
sami!.
 2. Spremembe v zemljiški knjigi niso
samodejne. Zanje smo dolžni
poskrbeti sami, sicer lahko ostanemo
brez nepremičnine! Npr. po plačilu
hipoteke moramo sami vložiti zahtevek
za izbris le-te.
 3. Kaj storiti, kadar pri urejanju
formalnosti v zvezi z nepremičnino
izkoristimo ”zveze in poznanstva”,
izkaže pa se, da je ta uradna oseba
zagrešila nepopravljivo napako?
4. Če menite, da kot etažni lastniki
lahko popolnoma zaupate svojemu
upravniku zgradbe, ste v zmoti!
Npr. lažno ali nepošteno ravnanje z
našimi sredstvi.

O PREDAVATELJICI
Sociologinja
Tatjana
BRANK
PEČKO je imetnica
»Licence
pravnega znanja o nepremičninah«.
Leta 2002 ji jo je podelila slovenska
Informacijska borza nepremičnin.
Kot
generalna
sekretarka
Nepremičninske zbornice se je
soočala s konkretnimi primeri
reševanja problemov na tem
področju. V strokovnih revijah je kot
avtorica člankov opozarjala na
številne pasti nepremičninskega trga.
Danes v formalnih in neformalnih
oblikah izobražuje različne ciljne
skupine. Izvrstno povezuje pravna in
sociološka znanja in učinkovito
rešuje življenjske situacije, povezane
z nepremičninami.

PRIJAVE in INFORMACIJE
info@cdi-univerzum.si
kontaktna oseba: Lidija Borštnar
 01/583-92-70
lidija.borstnar@cdi-univerzum.si

